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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h53min. 

 

Às dezenove horas e cinquenta e três minutos do décimo terceiro dia do mês de junho do ano dois mil e vinte 

e dois, no prédio sito à Praça Dr. Horácio Ramalho, nº. 156, Edifício José Camilo de Camargo, Sala das 

Sessões Presidente Manoel dos Santos, Plenário Dr. Edner Antonio Sendão Accorsi, realizou-se a 14ª Sessão 

Ordinária do 2º ano da 18ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – MARCOS APARECIDO LOURENÇANO; 

Vice-Presidente – LUCIANO JOSÉ DE AZEVEDO; 1º Secretário – ORIDES PREVIDELLI JUNIOR; 2º 

Secretário – LUÍS CARLOS CORDEIRO DA SILVA. Presentes os Vereadores: ÂNGELO BARTHOLOMEU, 

ANTONIO VIDAL DA SILVA, DANIEL GALERANI, DENIS EDUARDO MACHADO, EDER CÔRREA DE 

OLIVEIRA, GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MAURO SÉRGIO MODESTO, MIRIAN 

PONZIO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e VALMIR CARRILHO MARCIANO. Foram convocados para 

prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ANA MARIA 

DAVOGLIO MOLINARI, CAIQUE ITALO SANTO FAUSTINO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO 

CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, NILTON CESAR MORSELLI, ROSA MARIA 

ROMANO, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR e ZULEICA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA 

COLOMBO. Participou desta sessão, fazendo a interpretação em Língua Brasileira de Sinas (LIBRAS), a 

empresa EducaLibras Treinamentos e Desenvolvimento do Idioma de Libras LTDA EPP, contratada por meio 

do Contrato n° 0004/21. O Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada regimental. 

Após chamada regimental, havendo número legal em plenário, sob a proteção de DEUS, o Senhor Presidente 

declarou abertos os trabalhos. Nesse momento, o Presidente da Câmara Municipal solicitou ao vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA para ler um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, foram entregues as 

homenagens dos seguintes vereadores: DR. VALMIR CARRILHO e RODRIGO DE PIETRO. O vereador DR. 

VALMIR CARRILHO foi o primeiro a entregar as homenagens. Como novo cidadão taquaritinguense, 

convidou-se o Sr. Jefferson Dias de Lima Jácomo. Natural de Monte Alto, trabalha no Fórum local, ocupando 

até o momento o cargo de Chefe de Seção Judiciária. Adotou Taquaritinga como sua cidade, onde formou 

família e conta com um grande círculo de amizades. Para receber o diploma de Honra ao Mérito, convidou-

se ao plenário o Dr. Geraldo Evandro Zoccarato. Nascido na capital paulista, é cardiologista do corpo clínico 

da Santa Casa, tendo atuação destacada no tratamento de pacientes hospitalizados durante a pior fase da 

pandemia da Covid-19. Possui clínica própria em Taquaritinga. EM seguida o Dr. Valmir entregou uma moção 

de aplauso. para o Sr. José Hermínio Gibertoni. O taquaritinguense se fez merecedor da homenagem em 

virtude de seu empenho para trazer a Taquaritinga os investidores da empresa Fiber Citrus. Essa moção foi 

apresentada em conjunto com os vereadores Mauro Modesto, Angelim, Luciano Azevedo, Luís Carlos da Vila 

e Juninho Previdelli. Para receber o diploma do Dia Internacional da Mulher 2022, convidou-se a Sra. Bianca 

Aparecida Soares da Silva. A homenageada é motorista profissional. Começou conduzindo ônibus na 

Transmársico, depois foi para a Usina Santa Adélia também para conduzir ônibus, e hoje está na Usina Raízen 

como motorista de Rodotrem. Nesse instante, foi solicitado ao vereador RODRIGO DE PIETRO que se 

posicione para render as suas homenagens. Para receber o diploma do Dia Internacional da Mulher de 2021, 

convidou-se a Sra. Fernanda Longhitano Capanelli. Diretora comercial na empresa Vic Pharma. Profissional 

de extrema competência e dedicação, é filha do saudoso radialista Sérgio Aparecido Longhitano, ex-vereador 
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desta casa. Para receber o diploma do Dia Internacional da Mulher de 2022, convidou-se a Sra. Marina 

Johansen Guerra Driussi. Estudou Produção Industrial, Letras e atualmente cursa Pedagogia. Marina é 

professora e proprietária da Escola de Inglês Alice's Maind, que neste ano comemora oito anos de fundação. 

Foi convidada a Sra. Dilce Lopes Maciel. A homenageada recebe o Título de Cidadã Taquaritinguense. Ela é 

administradora de empresas e sindicalista. Nasceu em Berilo (Minas Gerais), chegou a Taquaritinga em 1989, 

onde obteve grandes conquistas. Convidou-se nesse instante as representantes da Legião de Maria de 

Taquaritinga. A instituição católica recebe moção de aplauso em virtude da comemoração dos 100 anos de 

fundação. Essa associação de leigos católicos, sob a proteção de Nossa Senhora, está presente em 

Taquaritinga desde 11 de janeiro de 1959, por meio de dois grupos. Para receber o diploma de honra ao 

mérito, foi convidado o Sr. Valdir Sebastião Tiezi. Natural de Taquaritinga, é bancário aposentado, integrante 

da Loja Maçônica Líbero Badaró, presidente da Associação Jesus Fonte de Água Viva, instituição 

mantenedora da Casa de Recuperação Feminina Jesus em Damasco. O próximo e último homenageado fez 

jus à moção de aplauso. Convidou-se o engenheiro agrônomo Fernando Rodrigues Santos. O 

taquaritinguense está formando uma Agrofloresta em nossa cidade, uma área verde cultivada no final da Rua 

Jayner de Paula Ferreira, no Parque Residencial Laranjeiras. Além de trazer conforto para a comunidade 

local, o objetivo é conscientizar as futuras gerações sobre os benefícios da educação e respeito pelo meio 

ambiente. Com isso, encerrou-se as homenagens desta noite. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou 

ao 1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. Foram apresentadas as seguintes 

INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador EDER MINEIRO: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada operação tapa-

buracos na Rua Gennaro Martucci, no Jardim Vale do Sol. Este vereador foi procurado pelos munícipes, 

moradores da referida rua, que reclamam do estado atual do asfalto desta via. Do vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, determine a construção de uma passarela de pedestres sobre o Ribeirãozinho, na Avenida 

Vicente José Parise, em frente ao Supermercado Dia, reiterando pedido do vereador Mauro Modesto, por 

meio da Indicação nº 32/2022. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize o serviço de recapeamento asfáltico em 

toda extensão da Avenida Paulo Zuppani. Esse vereador foi solicitado através do seu gabinete online e foi 

pessoalmente até o local, falou com moradores, e constatou que os dois lados da avenida estão em condições 

precárias, com muitos buracos e erosões, colocando em risco os motoristas e motociclistas. É uma via muito 

importante e movimentada, que faz a ligação do Jardim São Sebastião aos bairros Vila Romana, São Luís, 

Jardim Ignez, Jardim Europa, Jardim Portal da Serra e Conj. Residencial Ipiranga. Do vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, realize a revitalização e pintura das placas de orientação de destino, das placas de indicação de 

sentido, e das placas com os nomes das ruas do nosso município, reiterando Indicação nº 299/2021, deste 

vereador. Ressalta-se a importância dessas placas para que os usuários se localizem melhor no nosso 

município, e para encontrarem os principais locais públicos, como: Prefeitura, Câmara, Delegacia, Fórum, etc. 

Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, realize a instalação de dois banheiros químicos (masculino e feminino) 

na Praça Erasmo Tafuri, para o uso dos pacientes que precisam aguardar na frente da unidade de Ambulatório 
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Médico de Especialidades – AME Taquaritinga. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize a revitalização da Praça 

Rotary, com as seguintes benfeitorias: 1. Conserto das guias; 2. Conserto dos bancos; 3. Melhoria na 

iluminação; 4. Plantio de grama. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada operação tapa-buracos na Rua 

José Miziara, no Jardim Martinelli. Neste local há verdadeiros obstáculos aos motoristas e motociclistas, e por 

isso a solicitação tem o objetivo de melhorar as condições dos moradores, pedestres e usuários de veículos 

que trafegam por estas vias, pois os buracos acabam causando insegurança. Foram apresentados, lidos e 

aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Requer, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a este vereador, em tempo hábil, quando serão 

terminadas as reformas, e posteriormente entregue para o uso da população, do velório do Distrito de 

Jurupema e do Clube do Distrito de Jurupema. Este vereador esteve no distrito e foi questionado pelos 

munícipes. Do vereador EDER MINEIRO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio 

de ofício ao PROCON local, para solicitar que o órgão realize uma fiscalização nos postos de combustíveis 

do município a fim de descobrir se há preços abusivos sendo praticados na nossa cidade, uma vez que nos 

postos de combustíveis de cidades vizinhas os preços praticados são muito abaixo se comparado com os de 

Taquaritinga. Fez o uso da palavra o vereador EDER MINEIRO. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO 

PREVIDELLI, LUIS CARLOS DA VILA, MIRIAN PONZIO, GILBERTO JUNQUEIRA e TENENTE 

LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE 

APLAUSOS ao bombeiro Tiago Cesar dos Santos da Gama, pelos 25 anos de serviços completados no Corpo 

de Bombeiros de Taquaritinga. Tiago ingressou no Corpo de Bombeiros de Taquaritinga em dezembro de 

1996, é graduado em Engenharia de Controle e Automação na Faculdade Anhanguera Matão e atualmente 

graduando em Licenciatura em Matemática pela Faculdade UNIVESP SP. Atualmente, ministra a palestra de 

“Prevenção e Combate a incêndios” e “Primeiros Socorros” em escolas e empresas da cidade e região. Fez 

o uso da palavra o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO 

PREVIDELLI, LUCIANO AZEVEDO e TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum Vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

e subscrito por todos os vereadores. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao professor de Educação Física 

Gabriel Maria Hernandes. Mais conhecido como Tana, Gabriel iniciou no atletismo de nossa cidade com 

apenas 12 anos de idade, e, durante sua carreira, levou o nome de Taquaritinga para importantes 

competições regionais, estaduais, nacionais e sulamericanas. Foi auxiliar técnico do Professor Né Parise na 

Secretaria Municipal de Esportes, e com sua aposentadoria, assumiu a equipe de atletismo de Taquaritinga. 

Paralelamente, fez trabalho de base com crianças e adolescentes da Fundação Edmilson, onde revelou 

talentos e conquistou diversos troféus. Fez o uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteado 

pelos vereadores RODRIGO DE PIETRO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, JUNINHO PREVIDELLI e 

LUIS CARLOS DA VILA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Do 
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vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, à 

Secretaria Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes informações 

sobre os atendimentos do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas Odilon Guedes Barreto: 1. Há uma 

demanda muito alta de atendimentos no CEO? 2. Há falta de profissionais neste local? 3. Quantos 

atendimentos são realizados por dia? 4. Quais os motivos de tanta demora para os munícipes serem 

atendidos no CEO? Este vereador foi procurado por muitos munícipes que reclamam da longa fila de espera 

para receber atendimento odontológico neste local, há relatos de até 1 ano para conseguir receber o 

tratamento por um profissional do CEO. Fez o uso da palavra o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi 

aparteado pelos vereadores MIRIAN PONZIO, JUNINHO PREVIDELLI, LUIS CARLOS DA VILA, TENNETE 

LOURENÇANO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e RODRIGO DE PIETRO. Não havendo mais nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade e subscrito pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI e MIRIAN PONZIO. Do vereador DR. 

DANIEL GALERANI: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo, por meio do seu secretário, Ilustríssimo Sr. Thiago Rodrigo Duarte, para que informe a 

este Vereador, em tempo hábil, informações sobre a contratação, pela Administração Pública, dos cantores 

sertanejos Fernando e Sorocaba, para se apresentarem na Praça Dr. Waldemar D’Ambrosio, em 

Taquaritinga-SP. Caso haja ocorrido a contratação, requer ainda que informe qual o valor total despendido 

pelos cofres públicos para a contratação dos referidos cantores. Fez o uso da palavra o vereador DR. DANIEL 

GALERANI. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, TENENTE LOURENÇANO e 

GILBERTO JUNQUEIRA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os 

vereadores, exceto o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Requer, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Educação, para que encaminhe 

a este vereador, em tempo hábil, as seguintes informações a respeito da falta de funcionários de serviços 

gerais na EMEB Professor Modesto Bohrer: Este vereador visitou a referida unidade escolar e constatou que 

há falta de profissionais de serviços gerais, uma vez que a diretora relatou que uma funcionária está realizando 

serviços na cozinha e a outra entrou com pedido de aposentadoria. A diretora relatou que se não houver a 

contratação de dois funcionários de serviços gerais na EMEB Modesto Bohrer ficaria inviável o funcionamento 

desta unidade escolar. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos 

vereadores JUNINHO PREVIDELLI, TENENTE LOURENÇANO e MIRIAN PONZIO. Não havendo mais 

nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade e subscrito pela vereadora MIRIAN PONZIO. Do vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício ao Fundo Social 

de Solidariedade de Taquaritinga, por meio de sua presidente, senhora Patrícia Marsico, solicitando que o 

Fundo Social encaminhe cobertores à EMEB Dona Rosa Mucci Ordine, na Vila Sargi. Este vereador 

reconhece o ótimo trabalho realizado pelo Fundo Social na campanha de arrecadação de agasalhos e 

cobertores, e por isto vem solicitar o envio de cobertores a referida EMEB, uma vez que em visita a esta 

unidade escolar, este vereador constatou que há falta de cobertores aos alunos que frequentam em período 

integral e dormem no local, pois há apenas 10 cobertores para 20 alunos. Fez o uso da palavra o vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 
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presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Do vereador LUIS CARLOS 

DA VILA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício ao Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, por meio do seu Superintendente, senhor Sergio Schlobach 

Salvagni, solicitando à autarquia para que construa uma sala para atendimento médico aos funcionários do 

SAAET, algo como um ambulatório médico com kit primeiro socorros e toda infraestrutura necessária. Fez o 

uso da palavra o vereador LUIS CARLOS DA VILA. Foi aparteado pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO e TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos 

os vereadores. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, à Superintendência do IPREMT, para que envie a este vereador, em tempo hábil, as seguintes 

informações: 1. Apresente a lista de aposentados e pensionistas que entraram na inatividade com 

remuneração acima do teto constitucional disposto no art. 37, inciso XI CF/1988; 2. Informe se existe inativo 

que ocupa cargo de confiança na Prefeitura ou outro órgão público no município (planilha); 3. Caso exista 

servidor na situação mencionada no item 2, apresente o valor bruto do benefício e salário bruto do cargo de 

confiança (planilha); 4. Se o IPREMT aplica o abate teto constitucional na forma do art. 40, § 11 CF/1988?. 

Fez o uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO 

PREVIDELLI, TENENTE LOURENÇANO, LUIS CARLOS DA VILA, MAURO MODESTO e GILBERTO 

JUNQUEIRA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. EM 

seguida, pela ordem, o vereador MAURO MODESTO fez uma INDICAÇÃO ORAL ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, disponibilize café da manhã todos os 

dias aos funcionários do almoxarifado da Prefeitura Municipal. Não havendo mais matéria sujeita a 

deliberação do Plenário no Expediente, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada 

regimental e em seguida deu continuidade à sessão, solicitando que procedesse a leitura da matéria 

destinada à ORDEM DO DIA. Foram deliberados e votados os seguintes Projetos: PROCESSO Nº 32/2022 

– PEDIDO DE ALTERAÇÃO À EMENDA IMPOSITIVA QUE PREVÊ O REMANEJAMENTO DE EMENDAS 

IMPOSITIVAS (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA VERDE, SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BASE DE BOMBEIROS DE TAQUARITINGA E DELEGACIA DE DEFESA 

DA MULHER). Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. 

Neste momento, a vereadora MIRIAN PONZIO fez pedido de vista do presente projeto, conforme artigo 205, 

do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. O pedido foi votado e aprovado por 

unanimidade. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, após fazer suas 

considerações finais, sob a proteção de DEUS, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão ordinária, 

às 22h03min. E para constar eu______________________ JUNINHO PREVIDELLI, 1º Secretário, 

determinei lavrar a presente Ata, que conforme o disposto nos artigos 156 e 157 do Regimento Interno (ata 

eletrônica) a gravação encontra-se arquivada no sistema de gerenciamento eletrônico na Diretoria Legislativa 

da Câmara Municipal, e após ser lida e aprovada, segue assinada pelos membros da 

Mesa__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


